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Abstract 

  One of the many challenges facing the countries is preparing their 

societies and governments for globalization and the information and 

communication revolution. Policy- makers, business executives, NGO 

activists, academics, and ordinary citizens are increasingly concerned with 

the need to make their societies competitive in the emergent information 

economy. 

  We share the belief that with enabling information and 

communication technologies (ICTs), countries can face the challenge of the 

information age. With ICTs they can leap forth to higher levels of social, 

economic and political development. We, hope that in making this leap, 

policy and decision- makers, planners, researchers, development 

practitioners, opinion- makers, and others will find these lecturers on the 

information economy society, and polity useful. 

 املقدمة

الذي اري اإلد  فساداحلكومية وال اإلدارة تعد مشكلة إذ ،تواجه دول العامل نوعان من التحدايت
ال وقبل مشاكل تقف أو  هنابل أ ،من أهم مشكالت الدول العربية ،تقدميها للخدمات صيبها والتعثر يفي

وج بتحوالت العامل اليوم مبرحلة انتقالية مت مير خريأمن انحية  ،قص املواردأو ن واألمية كالفقرهامة   أخرى
مما  ،ية املتالحقةولوجيا احلديثة والتطورات التقنندور التك ويتعاظم ،كافة اجملاالت  جذرية عميقة وشاملة يف

ومت تسخري احلاسوب  ،إنتاجيتهتطوير العمل وكفائته ودقته وزايدة  جمال أحدث قفزة نوعية هائلة يف
 .اليت كانت تؤدى بشكل تقليدي األعمال للقيام بكثري من واإلنرتنت

ابالتصاالت  يات اخلاصةتلك التقن استثمار إىلجلأت الدول احلديثة وملواجهة تلك التحدايت  إذ
قضاء على وال ،العامة تطوير منظماهتا، وىف تطوير وسائل وأشكال تقدميها للخدمات يف ،واملعلومات

ولة احلديثة أن تستثمر تلك للد -الضروري  بل ومن -ارية اليت تتعلق هبا، وأصبح من املهم املشاكل اإلد
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تطوير منظماهتا، وىف تطوير وسائل وأشكال تقدميها يف اخلاصة ابالتصاالت واملعلومات  ياتالتقن
قيام مبسؤولياهتا وحتقيق مبا يكفل ال ،اإلدارات احلكومية العمل يف شراف على سريللخدمات العامة ولإل

 لديها. العمل احلكومي أعلى كفاءة ممكنة ألداء

ية التقن ن استخدامبعض الدول اليت جعلت م يف اإللكرتونيةرات وكنتيجة ملا تقدم ظهرت اإلدا
 ،أخرىاعتبارات  أي أوو مستواهم املعيشي اطنيها بغض النظر عن مواقعهم اجلغرافية أشعارا خلدمة مو 

مع   ،الشبكة العاملية إىل-الدولة  كل مكان من  يف-ل مواطن رص الوصول العادلة واملتساوية لكف وإاتحة
واملعامالت احلكومية احلالية وتبسيطها  واإلجراءات كافة النشاطات  كل ما يصحب ذلك من تطوير يف

 املتقدمة. اإللكرتونيةية التقن األطرالنمطية احلالية إىل  اإللكرتونية يةاليدوية أو التقن األطرونقلها نوعيا من 

املؤسسات واهليئات  صبح عنصر متيزأ اإللكرتونيةارة احلكومة أو اإلد إن مصطلحول قوميكن ال
الركب خيار سوى االجتاه حنو اجملتمع  ولة تريد أن تواكب العصر وال تتخلفام أي دومل يعد أم ،والدول

على رأي -تجمال االتصاال يف اإلنرتنتجتاهل  يف والدولة اليت تفكر ،والتكنولوجيا الرقمية اإللكرتوين
 و أمر مل يعد ممكناً أو متصورًا.وه ،ن كوسيلة للمواصالتاالطري  رفض تشبه تلك اليت تفكر يف-بعضهم 

التكنولوجيا الجتذاب ة الدول العربية إىل االستثمار يف البشر أكثر منه يف كل ما تقدم فرض حاج
. لذا جند ابلوسائل التكنولوجية اجلديدة تقدمي اخلدمات وحتقيق عملية تطوير وتغيري ثقايف يف مهارة جديدة

ومصر  األردن وهي كرتونيةاإللرة اإلدا بناء-مشاريع أطلقت-وقت متقارب  ويف-أن ثالث حكومات عربية
 مشاهبة. والسعودية بتنفيذ مشاريع وابشرت حكوميت قطر واإلمارات

تعرضت  إنين الا النوع من الدراسات ونشرت حوله أكثر من حبث إمني هبذمن املهت واحلقيقة إين
اس إن األسوحجة املنتقدين  ابحلديث فيها هلذا املوضوع، أتصدىكل مرة   يف-قبل البعض  من-لالنتقاد 

هذا املوضوع متنفسا يل  االستمرار ابلكتابة يف نوجدت أ ،رة العامةهذا املوضوع يدخل يف إطار علم اإلدا
-ألسبابوذلك  ،اإللكرتونيةارة موضوع اإلد البحث القانوين يف مهيةومنفذا أدافع فيه عن وجهة نظري يف أ

وىف هذا رد على من عاب علي الكتابة فيه  ،عامةال اإلدارة وعلماإلداري ون القان الرتابط الشديد بني-أوهلا 
النظر  عادةإ إىلا اليوم ابت يدفعن اإللكرتونية  اإلدارةن مفهوم واثنيا أل ،قانوينالليس ابملوضوع  ابعتباره

 ها كنظرايت املرافقفي اإللكرتونية  اإلدارة ثرري وأوامتحان أغلب نظرايت القانون اإلدا
والضبابية  جهة دة مناملتزاي اإللكرتونية  اإلدارة فكرة ألمهيةواثلثا  ،دارة احملليةواإلات اإلدارية العامة والقرار 

ن هو حديث ليس معناه أ ل ماورابعا ألن عدم تقبلنا لك ،من جهة اثنية اقالعر  اليت حتيط ابملفهوم يف
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ونرفض كل حتديث   قدميالرمال ونتمسك ابل يف رؤوسناندفن  إنفليس لنا  ،يتوقف العلم والتطور من حولنا
 كالنعام بل البد من جماراة العلم والتطور.

ومستلزمات بنائها  وأهدافهاومميزاهتا اإللكرتونية  اإلدارةويهدف البحث إىل التعرف على مفهوم 
العامة وذلك من خالل تقسيم  قملرافنظرية ا اهلامة أال وهي إحدى نظرايت القانون اإلداري يفرها ودو 

اخلدمات  إلجناز الثاينحني سيخصص  يف ،اإللكرتونية اإلدارةمفهوم  األول يفاول نتنالبحث إىل مبحثني 
  لكرتونياإاملرفقية 

 األولاملبحث 

 اإللكرتونية اإلدارةمفهوم 
 إدارة أملكرتونية إ حكومة هيفهل  ،التعريف البد من بيان املفاهيم واملصطلحات يفوقبل اخلوض 

 يفلشيوع استخدامه  اإللكرتونية نظرااب يستخدمون تعبري احلكومة غلب الكتأ إن؟ احلقيقة إلكرتونية
ضيل التف وندلل على هذا (2)اإللكرتونية  اإلدارةالتعبري األدق للداللة على املقصود هو  إنغري  (1)العمل 

 التالية: ابألسباب

 :(3)املفاهيم التالية  إىلمفهوم احلكومة جنده يتفرع  إىل ابلعودة-أ  
حكومة  أودميقراطية  كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة كان يقال حكومة  وأكم احل نظام- 1

 برملانية.
 قضائية.والتنفيذية وال  تشمل السلطات التشريعيةهبذا املعىن وهيالدولة  يفاهليئات احلاكمة  جمموع- 2
طة التنفيذية اليت السللى يق للحكومة حيث يقصر احلكومة ع الضالتنفيذية وحدها وهو املعىن السلطة- 3

 قوانني.تقوم بتنفيذ ال
 ضيق معان احلكومة.وهو أ الوزارة- 4

العامة  األهدافوضع السياسة العامة للدولة وحتديد  ان املراد ابحلكومة فان مهمتها هيوأاي ما ك
و العقل ب أاحلاسو  ماالعقل البشري إ إالوم هبا أن يق ال يستطيعمهمة ذهنية خالقة  وهيدراكها املراد إ

و املعلومات اليت تساعد فقد يساعد فقط يف إعداد البياانت أ-م هذا التعبري جاز استخدا إن- اإللكرتوين
 على رسم هذه السياسة.
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اإلدارية  جندها تعين النشاط الذي متارسه اهليئات اإلدارةمدلول  إىل-انحية اثنية  من- ابلعودة-ب 
اهليئات على  رة هذهات العامة وتقدمي اخلدمات العامة مع قداحلاج إلشباع واهليئات العامة األخرى

تنفيذ السياسة العامة اليت  يفدارة تنحصر ومهمة اإل (4)ء هذا النشاط السلطة العامة ألدا أساليباستخدام 
ن تتم ابلطريقة الرقمية املهمة اليت ميكن أ هيوتلك  ،مت حتديدها اليتالعامة  هدافاأل وإجنازسبق وضعها 

  (5) التقليدية.تتم ابلطريقة  ناسوب وشبكة املعلومات بدال من أخالل احلمن 

 لألفرادالعامة  احلاجات إشباع إىلهتدف من وراء نشاطها  اإلدارةن ما يكن من أمر فإ وأايهذا 
 الفلسفةعلى ضوء  ألخرى دولةوحتقيق املصلحة العامة للجماعة كلها. وخيتلف مدى ذلك النشاط من 

واخلدمات  اإلدارةىل التالزم بني املتقدم يؤدي إ ولعل املفهوم ،ا كل دولة والظروف السائدة فيهااليت تعتنقه
 وكما-لكن  ،اإللكرتونيةمن مصطلح احلكومة  اإللكرتونية أكثر اإلدارةقول بدقة مصطلح مما يؤدي إىل ال

 ما بنيبة نتيجة التداخل صبح اليوم مسالة دقيقة وصعواحلكومة أ اإلدارة ما بنيالتمييز  فان-سلفنا أ
 .وجهني لعملة واحدة ني واعتبارمهااجلهت

 إىلتسعى  إدارة أيةفان  ،االفرتاضية اإلنرتنتو بيئة وسواء كنا نتحدث عن بيئة العامل الواقعي أ
تكون مادية مثل توفري  بعض احلاجات العامة وتقدمي خدمات عامة قد وإشباعحتقيق مجلة من املهام 

والغاز واهلاتف واملصانع املختلفة  والصحة ووسائل املواصالت والربيد واملاء والكهرابءخدمات التعليم 
 للمواطنني. األمنوية كتوفري معن أوللجمهور  اإلدارة تقدمها ت االستهالكية وكافة اخلدمات اليتواجلمعيا

بعض الشيء لدى  مألوفاوشيوعه وصريورته  اليوماإللكرتونية ورغم تداول مفهوم احلكومة )اإلدارة( 
مل يسمعوا بذات املصطلح بعد  ذات املنطقة يف أخرين أانسا أن إال يبدول العامل العر  يفالعديد من الناس 

بدو غريبا عليهم وسيبدون صعوبة فان املفهوم سي ولذا ،حياهتم يفنرتنتا و مل يروا إواب أولرمبا مل يستعملوا حاس
  .وي التقليدياليد ن تعودوا على العمليف فهم تطبيقاته بعد أ
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تعريف  هذا املبحث يفوسوف نتناول  اإللكرتونية، اإلدارةوعليه فسنلتزم ابستخدام مصطلح 
 :سيأيت مهيتها اثلثا، وكمامث بيان أ ،ومتييزها من احلكومة اجلوالة اثنيا الاإللكرتونية أو  اإلدارة

 اإلدارة اإللكرتونيةتعريف -أوال

إليها عن طريق  املوكلة األعمالجبميع  اإلدارةقيام  افرتاضاإللكرتونية  ةومن املفاهيم اخلاطئة لإلدار 
بلد ما وحتول عملها ابلكامل تدير موارد  أنالعامل  يف إدارة ألي ال ميكن إذ ،خاطئنرتنت وهذا مفهوم اإل
 اتورةيدفع ف أنفرد يستطيع ال أنتعين  اإللكرتونية  اإلدارة أنافرتاض  أو ،اإلنرتنتطريق عن عمل  إىل

 االطالع على وضع معامالهتم يف أو اإلنرتنت طريق اهلاتف والكهرابء واملاء من خالل حساهبم البنكي عن
كاخلدمات السابقة أو   -يف أضيق نطاق  اإللكرتونية  اإلدارةيضع  نهوهو مفهوم قاصر أل ،دوائر الدولة

ىل املعلومات اليت ختص ياانت والوصول إمحاية البواملوثوقية و  كاألمنوموضوعات  خدمة التوصيل اإللكرتوين 
ابلنسبة لقطاع  فهموإن كنا نقر أن مثل هذه املوضوعات تعترب سهلة ال ،التحتية جملتمع املعلوماتية البنية

 (6). عريض من اجلمهور

من  مفهوم واسع شامل تتسع تطبيقاته لتشمل العديداإللكرتونية  اإلدارةن مفهوم ومن مث فإ
هو  ام بداخلها كل ىل حدود تضموإمنا ينطلق إ ،فواتري ومتابعة املعامالتصر على دفع التقت الالت و اجملا

املتصل بشبكة املعلومات العاملية  دائه عن طريق احلاسب الشخصيوتستطيع أ-كما ينطق امسها -إداري 
 (7). الدائرة أو تلك هذه يفالتواجد شخصيا  إىلبدون احلاجة  اإلنرتنت()

حالياً  " الكثري من االهتمام ويلقي الكثري من الشيوع اإللكرتونيةارة "اإلدطلح وبقدر ما يثري مص
اليت قيلت لبيان  فقد تنوعت التعريفات ،راد، وهيئات الدولةولدى األف عالماإلوىف  ،الكتاابت العلمية يف

اول كل منهم وح ،حملاولة تعريفه ورغم حداثة املصطلح فقد تصدى الكثريون ،اإللكرتونية اإلدارةمفهوم 
 املصطلح من زاوية ما. إىلالنظر 

فقد حاول البعض تعريفها ابلنظر إىل ماهيتها أو وسائلها أو املزااي اليت حتققها، يف حني تقدم 
 تبعااإللكرتونية  اإلدارةوعرفوا  اليت تستخدم فيها، التقنيةوسائل  إىلن نظروا أخرون بتعريفات أكثر تقدما أب

  لذلك.

 ،بغرض التعريف ليهامن حيث الزاوية اليت ينظرون هبا إاإللكرتونية  اإلدارةون لتعريف وتباين املتصد
حماوالت التعريف كانت حتاول التأكيد  ولخاصة أولئك الذين يرومون إضفاء الطابع القانوين عليها، ولعل أ



21 

األول هو  ،ني اثننيكانت حتاول املزاوجة بني مفهوم لعلى اجلانب القانوين أو اإلداري هلا، أو على األق
 جامع مانع. اإللكرتونيةارة اجلانب اإلداري والثاين هو التقنية، يف حماولة اخلروج بتعريف لإلد

للقيام  فها البعض أبهنا استعمال وسائل التكنولوجيا احلديثة من قبل اإلدارة العامةفقد عر 
 ،خلدماهتا العامةإلدارات احلكومية يسري سبل أداء ابذات االجتاه ابهنا ت أخرونوعرفها  (8) بوظائفها.

 (9) .واملعلومات يات االتصاالتثمار التطورات العلمية املذهلة يف جمال تقنبواسطة است

اهليئات  اليت تستعمل اإلدارةهنا من خالل وسائلها أب (11) اإللكرتونية اإلدارةف البعض وقد عر 
ارة ويؤثر على والكفاءة لإلد فاعليةبرفع مستوى ال االتصاالت مما يبشرارية فيها تكنلوجيا املعلومات و اإلد

 عالقتها ابملواطنني.

، إال أن (11)احلكومية " هداف" تنظيم وإدارة القوى البشرية واملادية لتحقيق األهنا وعرفها غريهم أب
ت امة تعتمد على التقنياالع اإلدارةوأصبحت  ،قد تطورت بتطور اجملتمعات ،العامة اإلدارةي وسائلها، أ

 اإللكرتونية اإلدارةىل إن التعريف السابق ينظر إ قولهامها وواجباهتا، ومن مث ميكن القيام مباحلديثة يف ال
ئفها التقليدية لكن بوسائل حديثة. مبعىن أخر أن هذا االجتاه وظا العامة التقليدية اليت متارس اإلدارةهنا أب

كما ال ينازع يف وظائفها ونشاطاهتا، إال أنه يرى أن   ،العامة التقليدي اإلدارة مفهوم الفقهي ال ينازع يف
 .اإللكرتونية إلدارةمام ما يسمى ابحتديثا يف وسائلها ابت ضروراي، وإن مثل هذا التحديث جيعلنا أ

ساليب وأ ىل تتغري وسائلسيؤدي إاإللكرتونية  إلدارةن العمل ابأي تؤكد التعريفات املتقدمة أ
احلاسب اآليل عرب شبكة  تيين التقليدي إىل أشكال جديدة إلكرتونية بواسطةري من شكله الرو لعمل اإلداا

 .اإلنرتنت وشبكات االتصال

املختلفة على  قطاعات احلكومية" قدرة ال أبهنااإللكرتونية  اإلدارةتعريف  إىل أخرونحني توجه  يف
قة متناهيتني ودإلنرتنت بسرعة ا توفري اخلدمات احلكومية التقليدية للمواطنني وإجناز املعامالت عرب شبكة

" عملية إدارية قائمة على أبهنا  أو (12) ".الشبكة  ومن خالل موقع واحد على وبتكاليف وجمهود أقل
قدرات اجلوهرية وتوجيه والرقابة على املوارد وال من ختطيط عمالاإلمكاانت املتميزة لإلنرتنيت وشبكات األ

  (13)"ةيمن أجل حتقيق أهداف املنظمة اإلدار حدود  بدون واآلخرينللمنظمة اإلدارية 

 ية فيها تكنلوجيا املعلومات"اإلدارة اليت تستعمل اهليئات اإلدار هنا أب (14)ويعرفها آخرون 
 " أو هي ."ارة ويؤثر على عالقتها ابملواطنني االتصاالت مما يبشر برفع مستوى الفاعلية والكفاءة لإلدو 

املعنية من دارية للدائرة اإل نشطةملواطنني واستعالماهتم وتتحقق فيها األقق فيها خدمات االبيئة اليت تتح
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وقد  (15) ."املعلومات واالتصال عن بعد و فيما بني الدوائر املختلفة ابستخدام شبكةدوائر الدولة بذاهتا أ
 (16) .واطنللماملقدمة  داء اخلدماتتعرف أبهنا مشروع وطين مهم لتطوير أ

تطوير العمل التقنية يف االستفادة من  إىل ابإلضافةهنا تتناول يفات املتقدمة أاملالحظ على التعر و 
نوع اخلدمات املقدمة  و علىأاإلداري  سواء على كفاءة العمل وأتثريها التقنيةتلك  مبزاايبيان  ،اإلداري

 .رادلألف

اية مصاحل رع وسيلة مثلى للحكومات متكنها من "ابهنا  أخرون-من تقدم  إىل إضافة-ويعرفها 
 حاجة طالب اخلدمة إىل التنقل دون يا ابستخدام التكنولوجيا املتطورةمواطنيها من أفراد ومؤسسات إلكرتون

ورق، فهي تشمل جمموعة من األساسيات  عمال احلكومية بال" إدارة األوابهنا  (17)بني إدارات احلكومة .
، واألدلة اإللكرتوين والربيد ،يف اإللكرتوينيوجد األرش حيث يوجد الورق ولكن ال نستخدمه بكثافة ولكن

وتعتمد ابألساس  ،، إدارة بال مكاناآلليةونظم تطبيقات املتابعة  والرسائل الصوتية اإللكرتونيةرات واملفك
 (18)".اليوم  يف ساعة 24من احلقيقي بال زمان فالعامل أصبح يعمل يف الز  إدارة ،على التليفون احملمول

 :وهي ،من التعريفات املتقدمة اإللكرتونية اإلدارةزات ممي استخالصوميكن 

 ،هنائيا ذلك انعدام استخدام العمل الورقي والكتايب يقصد من نه ال. أهنا إدارة بال ورق: وجيب التأكيد أ1
 اإللكرتوين اإلداريالعمل  إىل إضافة ،اإلداريمن العمل -كان بسيطا   نوإ-جزء  بل يبقى العمل الكتايب

 وغريها ....اإللكرتونية والرسائل الصوتيةت واملفكرا واألدلة ،اإللكرتوينوالربيد  ،اإللكرتوين كاألرشيف

اخلدمة الذهاب  مقار حمددة على طالب التقليدية تقوم يف اإلدارةفهي ليست ك مكان:إدارة بال  أهنا. 2
ولطالب اخلدمة احلصول  ونية،لإلدارة اإللكرت ذ ال يوجد مقار حمددة يريد، إليها للحصول على اخلدمة اليت إ

 .من أي مكان-كاإلنرتنت أو اهلاتف احملمول   ،يات االتصالتوافرت تقن طاملا-عليها 

رات اإلدا نفإ ،التقليدية تقوم على ساعات عمل حمددة اإلدارةذا كانت فإ زمان:إدارة بال  أهنا. 3
ساعات عمل  إىلالوقت  يقسم ومن مث فال ،اليوم يفساعة  24عملها على مدار  متارساإللكرتونية 

 العامة. خمصص للخدمة أبكملهبل يصبح اليوم  ،للراحة وأخرى

 إىلالتحول  أساس ن هذه امليزة تعدميكن القول إ - داريإال روتني إدارة بال تنظيمات جامدة و  إهنا. 4
 ،اإللكرتونية اإلدارةد هم مربرات وجو أ من اإلداري والفسادن حماربة الروتني إذ أ ،اإللكرتونية اإلدارةنظام 

الذي سيقتصر دوره على  -االحتكاك بني املوظف العام  انعدام أوجناحها، وذلك لقلة  أسبابهم واحد أ
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ت يامن خالل تقن اإلدارةي طالب اخلدمة الذي سيخاطب وبني املواطن أ-الغالب يفاملعلومات  إدخال
 .االتصال

ورغم ما يقال  ،احلديثة اليوم واقعا يفرضه تطور الدولة ابتتية اإللكرتون اإلدارة أن- برأينا- األمروحقيقة  
ومل  ،وجهال يف أز إال أننا نعتقد أن واجب الدولة يف تقدمي اخلدمات ما ،توجهات الدول حنو اخلصخصة عن

ليس للدولة تركها للقطاع  ،حمجوزا للدولة ما زال ن هنالك طيف واسع من اخلدماتتنازع اخلصخصة يف أ
 ،فما زالت الدولة تدخلية ،قطاع اخلاص للحصول عليهاعلى ال اعتمادراد ا أنه ليس مبقدور األفكم  ،اخلاص

 تدخال. أكثرن مل نقل ابتت اليوم إ

 خر جديد وهو االستفادة من كلوإن كان احلال كذلك فإنه يقع على عاتق الدولة التزام أ  
ملواطنيها، ولعل تطبيق  و تيسري تقدمي اخلدماتتطوير طرق تقدمي أ يف ،معلوماتية أمية كانت التطورات تقن

 بني احلكومات ومواطنيها. ووسيلة تقارب جديدة ،طريقة من تلك الطرقاإللكرتونية  اإلدارةنظام 

 جنازالرقمية يف إ استخدام تكنلوجيا املعلوماتاإللكرتونية  إلدارةيقصد اب أخرىبكلمات 
 ة، والتواصل مع املواطنني مبزيد من الدميقراطية. ويتم ذلك عنة، وتقدمي اخلدمات املرفقياإلدارياملعامالت 

اإلنرتانت( بقصد حتقيق أهداف ( وشبكة املعلومات الداخلية)طريق شبكة املعلومات العاملية )اإلنرتنت
 (19) .إبجناز آيل واإللكرتونية إما بتفاعل بشري أمهها تقدمي اخلدمات معينة وأ

ميكن  ال –لرغم من كل ما تقدم وعلى الرغم من كل التمنيات على ا - اإللكرتونية  اإلدارةو 
فال  ،العامل اليوم يف اإلدارةهلا حل كل املشكالت اليت تواجهها عصا السحرية اليت سيتم من خالاعتبارها ال
 املتفشيان،  والروتني اإلداري وللبريوقراطية فشل اجلهود التنموية،ل جياد احللولمن إ -لوحدها  -ميكن هلا 

الواقع تعجل من ضرورة معاجلة  بل أهنا يف ،الدميقراطية قضاء على احلكومات غريكما ال ميكنها ال
خذ وتكشف لنا عن مشاكل جديدة البد من إجياد احللول هلا إذا ما أردان األ ،املشكالت املتقدمة

ري املوثوق هبا، شبكات االتصاالت غ ،ارتفاع أسعار االتصاالت ،السيئة بنظامها، مثل النظم التعليمية
 شبكات ،الضمان ،فكرية، اخلصوصيةقانونيا، إضافة إىل ضرورة وضع اتفاقيات للملكية ال ووسائل محايتها

 .اإلنرتنتواملنافسة مع شركات خدمات  ،املعلومات
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 واحلكومة اجلوالةاإللكرتونية اإلدارة  –اثنيا 

ن بل أ ،للحكومة املهام الرئيسية إيصال املعلومات إىل املواطنني يعد من أن أحدخيفى على  ال
أمرا كهذا يعزز الدميقراطية يف  نن حوهلم يعد جزء من مسؤولياهتا، إذ أاطالع مواطنيها على ما حيدث م

ىل هذه ة إذا كان املواطنني حباجة إة، خاصسهل هذه املهمة البالد وخيلق املساءلة، وكثريا ما ال تكون مثل
 .اآلراءوتشكيل  بة هلم يف اختاذ القراراتأو كانت حامسة ابلنس ،املعلومات

اإللكرتونية  واتيع أحناء العامل على تطوير القنمج اجتهدت احلكومات يف ،األخريةوىف السنوات 
العنكبوتية. غري أن  وذلك من خالل صفحات الشبكة ،املتعددة لتقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني

عدد اخلدمات د إىل تزاي اإللكرتونية ابإلضافةخدام هذه اخلدمات ستالطلب املتزايد من قبل املواطنني على ا
إىل  ،الكثري من احلكومات املتقدمة حول العامل مما دفع ،واملتطلبات احلكومية أضحى مهمة صعبة ومتطلبة

تعمل على توفري الوقت واجلهد، ومن هذا املنطلق  ،جديدة التوجه لتقدمي خدماهتا عرب وسائط إلكرتونية
قربه من وقد يكون من أهم ميزاته أنه تقنية مرنة ل-اإللكرتونية الوسائط  اتف اجلوال كأحد هذهجاء اهل

 بعد جديد. إىلاإللكرتونية مفهوم اخلدمات احلكومية  ليطور-من قبلهم  استخدامه املواطن ولدميومة

من  سلكية مما شجع الكثريهد هذا العصر تطور ملحوظ وكبري يف االتصاالت الالوقد ش
جهة ومع  من وات عمل مع بعضها البعضالتقنية لفتح قناملؤسسات احلكومية واخلاصة على تبين هذه 

ابلنسبة  أمهيتها البالغة لةاملستخدمني والزابئن األفراد من جانب آخر. وقد أثبتت التكنولوجيات املتنق
واطنني أي االتصال بني املناسب للم الوقت سني االتصال وتقدمي املعلومات يفجمال حت للحكومات ال يف
بل تبدو واضحة أيضا يف  (21) ،(C 2 G) من املواطن للحكومة وأ (21) ،و العكساحلكومة واملواطن أ

 (.C 2 Eواملوظفني ) رات احلكوميةحتسني وتطوير األداء بني اإلدا

ألجهزة ا لة ابالستفسار عن املركبات ابستخداممثال، تعمل إدارات تنفيذ القانون املتنقتركيا  يف
الضريبية  اإلدارةمثل  ارات احلكوميةويتم التحقق من هذه املعلومات يف العديد من اإلد سياراهتا. النقالة يف

إىل  ابإلضافة جنائية ما. يفاالشتباه  كد من حاالتوالتأ ،ذا كانت هنالك ضريبة على املركبةملعرفة ما إ
ول على املعلومات الالزمة أينما كانوا من خالل ابحلص ذلك، تسمح التكنولوجيا اجلوالة ملوظفي احلكومة

ل اهلاتف النقال واملساعد ثاجلوالة م التقنيةيعمل فيها، ابستخدام  اليت لإلدارةنظام املعلومات  إىلالولوج 
كفاءة موظفي احلكومة وهم   من-ريب بال –مولة وغريها، مما يرفع الكمبيوتر احمل وأجهزة ،الشخصي الرقمي

 (22) بعملهم. يقومون
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السلكية الة( ستبقى الوسيلة األساسية لالتصاالت ن اهلواتف احملمولة )النقومما ال شك فيه أ
لومات ومصدرا مهما للمع ،كثر قوةبل إهنا أصبحت أ ،والالسلكية ابلنسبة لكثري من مواطين البلدان النامية

احلكم  يفة ملشاركة املواطنني جديد انفذة أصبحت. وابملقابل اإللكرتونيةاة بديلة لتقدمي اخلدمات وقن
من  أم لإلدارة اإلدارةمن  أمىل املواطن إ اإلدارةومات سواء كانت هذه املعلومات من ووسيلة لتوفري املعل

لة، مثل إدخال يف تكنولوجيات اهلواتف املتنق املتالحقةالتقنية ، خاصة بعد التطورات لإلدارةاملواطن 
أكثر فعالية  ،اة جديدةكل ذلك خلق قن  ،واملساعد الشخصي الرقمي ،أجهزة اهلواتف النقالة يف اإلنرتنت

 و اجلوالة.اخلدمات احلكومية للمواطنني. وهو ما أطلق عليه ابحلكومة املتنقلة أ لتوصيل ،تكلفة وأقل

نطاق  حتسني اخلدمات العامة وتوسيع فقد أصبح لزاما على أي حكومة ترغب يف ،وابلتايل
 ،املعلومات واالتصاالت فرص اليت توفرها تكنولوجيااالستفادة من ال ،القرار مشاركة مواطنيها يف صنع

السويد  ثلم ،من الدول الكثري يف وهذا ما ميكن تلمسه (23) .ابلذات انتشار اهلواتف النقالة يف العاملو 
ه الدول ث تعمل حكومات هذفلبني، حيوالصني وال وهولندا ومالطا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوراي اجلنوبية

 (24) .عن طريق اهلاتف النقال ن يكون االتصال مع مواطنيهاابجتاه أ

أبهنا "استخدام  (mobilized government)اجلوالة على ما تقدم ميكن تعريف احلكومة 
( للولوج الرقمي الشخصي رات الرقمية )املساعدة اهلاتف النقال واملفكجهز تقنية االتصاالت النقالة مثل أ

 ". اإللكرتونيةعلى املعلومات واخلدمات  ض احلصولغر ملعلومات احلكومية وقواعد البياانت لىل أنظمة اإ
سلكية كل أنواع تكنلوجيا االتصاالت الالاستخدام   طوي علىنت تنفيذيةاسرتاتيجية  "كما تعرف ابهنا   (25)
 املشاركة يف األطرافاليت تطال  واملزااياملتعلقة هبا لتحسني اخلدمات  حملمولة )اخلدمات والتطبيقات( واملزاايوا

 (26)الوحدات احلكومية "مبا فيها من املواطنني و  ،اإللكرتونية اإلدارة

حمددة  ة من خالل وسائلاإلداري االستخدام االسرتاتيجي للخدمات والتطبيقات تعين أهناكما 
ن ميكن القول أ (27)صية .الشخ واملساعدات الرقمية ،( واحلواسيب احملمولةاخلليوي )اهلواتف احملمولة هي

 اإللكرتونية اإلدارةتبدأ من حيث تنتهي  اهلاتف النقال )احلكومة اجلوالة( ابستخدام اإللكرتونية اإلدارة
كما   ،رضيةأوسع من الشبكات األ أماكن يف ستخدام احلاسوب حيث أن الشبكات الالسلكية تنتشراب

وبني  ثقافة احملمول بني الناس عامةً  انتشارمن حيث  ةاإللكرتونيلإلدارة تعترب كذلك كعامل مساعد وحمرك 
 ة الشباب خاصة.فئ
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 (82)احلكومة اجلوالة منها مثاًل:  وانتشارجناح  يفهذا، وقد أسهمت عدة عوامل 

صية كإرسال الرسائل الن . توفر أجهزة اهلواتف احملمولة بكثرة بني الناس وشيوع استخدام تطبيقاهتا عامليا1
ي تطبيقات قادرين وجاهزين الستخدام أجهزهتم أل . مما يعين أبن املستخدمنيصال ابإلنرتنتواملصورة واالت

 جتارية.

تناسبا  أكثرجيعلها  جهزة احملمولةمعني عند تنفيذ املعامالت عن طريق األ . عدم ارتباط املستخدم مبكان2
 وجاذبية لدى الكثريين.

كل ما هو حديث   اقتناء لشباب جعلهم يتنافسون يفيسمى بثقافة اجلوال خصوصا بني فئة ا . ظهور ما3
 .بة تطبيقات وبرامج خمتلفة وجديدةهم لتجر وزاد شغف

خبدمات اجليل الثالث  اخنفاض أسعار اهلواتف احملمولة وتطور اخلدمات خصوصا فيما يسمى استمرار. 4
 أعلى. اليت متكن الشركات من تطوير تطبيقات أكثر أمنا وذات سرعة

 ن اخلدمات اليت تقدمها احلكومة اجلوالة على نوعني:ل فإحا أيةوعلى 

بطلب معلومات  وم املشرتكوفيها يق (pull service) : ويسمى خبدمات طلب املعلومات- األولالنوع 
 و خدمات من قواعد البياانت احلكومية.أ

علومات احلكومية امل نظمة(: وفيها تقوم أ(push serviceاملعلومات خبدمات دفع  ويسمى- الثاينالنوع 
 (29) .إبرسال املعلومات إىل املشرتك يف حاالت معينة

على  عرب تطبيقات إلكرتونية متواجدة اإللكرتونيةة اإلداريويرى البعض إن تقدمي اخلدمات 
 :التايلاجلوال ذو فوائد عديدة وأمهها 

 قدرة على خدمة شرحية أكرب وأوسع من العمالء أو طاليب اخلدمة.ال-1

 بقطاع معني. ستخدام اخلدمات اخلاصةق ومساحة نشر للتوعية املتعلقة ابة على توسيع نطاقدر ال-2

 احلكومية أو اخلاصة. املنشآتض ضغط اخلدمات الواقعة على القدرة على ختفي-3

 .انتقدمي خدمة آمنة للعمالء ختضع ألعلى مقاييس احلماية والسرية واألم على القدرة-4
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 الواسع. ة يف أي مكان وزمان ابإلضافة إىل االنتشار اجلغرايفالقدرة على تقدمي اخلدم-5

اجملتمع وهي  قدرة على خفض كلفة اخلدمة املقدمة من خالل وسيلة جديدة متاحة لكافة طبقاتال-6
  .اهلاتف اجلوال

تصل إىل كل شخص ل قدرة على نشر املعلومات التوعوية أو غريها بسرعة فائقة وبفعالية ال نظري هلاال-7
 .ستهدفم

 النظري. ات حمددة من اجملتمع ومبرونة منقطعةعلى نشر معلومات نوعية تستهدف فئ قدرةال-8

 إضافة مصدر دخل جديد للمؤسسة احلكومية أو اخلاصة.-9

 واحلكومة اجلوالة )النقالة( ميكن القول إن احلكومة اإللكرتونية اإلدارةابلنسبة للعالقة بني  أما
 تعين-أسلفنا  كما– اإللكرتونية اإلدارةذا كانت فإ .اإللكرتونية اإلدارةة من النقالة تعد جمموعة فرعي

العام وتقدمي اخلدمات  قطاعاالتصاالت لتحسني أنشطة مؤسسات الاستخدام تكنولوجيا املعلومات و 
ة أو املعلومات واالتصاالت املتنقل ن احلكومة النقالة تقتصر على استخدام تكنولوجيا، فإلكرتونياإللمواطن 

الكمبيوتر احملمولة وأجهزة املساعد الرقمي الشخصي  وأجهزة ،سلكية مثل اهلواتف احملمولةالتقنيات الال
نشر  مث ميكن القول أن احلكومة النقالة تساعد يفومن  ،احمللية املرتبطة بشبكات املعلومات الالسلكية

 (31)واحملكومني على حد سواء.أي زمان ومكان للحكام  احلكومية املتاحة يف املعلومات واخلدمات

النقالة  األجهزة نوإمنا مكملة هلا. فرغم أ ،اإللكرتونية اإلدارة فاحلكومة اجلوالة ليست بديال عن
ذ على ذات كم هائل. إ أو مها ليست مناسبة لنقل معلومات معقدةمعظن فإ ،ذات خواص تداخلية ممتازة

لقدر من امليزات متلك ذات ا ال أهنا إال واتف النقالة، وخواص اهلم من ظهور تطورات كبرية على مزاايالرغ
رساهلا من الرسائل القصرية اليت ميكن إ إن ،املثال . على سبيلاإلنرتنتقائمة على تطبيقات واخلدمات ال

تيح الكتابة بال ي اإللكرتوينحني أن الربيد  حرفا، يف 161إىل  خالل اهلاتف النقال يصل عدد حروفها
 الت أجهزة الكمبيوتر املتصلة ابإلنرتنت هيوما ز  .استخدام وسائط متعددة مكانيةإ حدود تقريبا مع
 املعلومات التفصيلية عنوللبحث  ،اإلنرتنتاملناقشات السياسية على شبكة  يفللمشاركة  الوسيلة املعضلة

  (31) .اإللكرتونيةة اإلداريوالتعامل مع معظم أنواع اخلدمات  ،ارات العامةلإلد

 إبرسالفقد قامت هيئة الدفاع املدين  ،ض تطبيقات احلكومة اجلوالةعق شهد باالعر  نعلما أ
ن كما أ  ،مانبعض توجيهات السالمة واأل إعطاءاملواطنني العراقيني بقصد  إىل القصريةمن الرسائل  ماليني



11 

جمالس  اابتانتخ االنتخابية املشاركة يف قوائمالتقنية وجدت هلا تطبيق أخر حني جلأت بعض الهذه 
الدعاية االنتخابية عن طريق الرسائل القصرية، وغريها من  إىل ،31/1/2119احملافظات اليت جرت يف 

 .التطبيقات

 :اإللكرتونية اإلدارة أمهية-اثلثا  

 ،احلارسة" قدمياً  " منذ عهد الدولة ،حد التطورات املتعاقبة اليت حلقت دور الدولةعلى أال خيفى 
س، حيث ازدادت " املتدخلة" ابألم قضاء، إىل عهد الدولةتنحصر يف الدفاع والحيث كانت مهمة الدولة 
كثر " األمث الدولة  ،واحلفاظ على النظام العام ساسيةلتشمل تقدمي اخلدمات األ ،مهامها وجماالت التدخل

 ونظمته. إالووجلته وحقال  الحيث مل ترتك الدولة جماال إ ،تدخاًل" اليوم

جمال جديد  ، فاذا ما ظهراإلدارةحدى صفات التطور إ إنبل  ،وان ال يفرتقانوالتطور صن اإلدارةف
املواطنني أبفضل شكل،  ذلك خدمة جمموع مواجهته خبدمة تقدمها، وهاجسها يف اإلدارةاستوجب على 

تطلبات سياساهتا العامة مبا يتوافق وم صبحت الدول تتنافس لتطويروأ ،تكاليف وأبسرع طريقة وأبقل
 .واء من حيث التقنيات أو من حيث اخلدماتالتطور س

دور التكنولوجيا  ففي عاملنا اليوم يتعاظم ،واملعلوماتية التقنيةمر حيث يتسم الصر اجلديد، أبنه أ
البشرية قبال ملا حيتويه من تقنيات  ر جديد مل تعهدهوبدأان نشهد عص ،املتالحقة التقنيةاحلديثة والتطورات 

 ،املستخدمة ملتابعة هذه التطورات التقنيةوالوسائل  اآلليات. كما يتسم بتطوير ةاملعلوماتية فائقة السرع
اخلاصة ابالتصاالت  ياتلتقنللدولة احلديثة أن تستثمر تلك ا-ومن الضروري بل-وأصبح من املهم 

كال تقدميها للخدمات العامة ولإلشراف على سري وىف تطوير وسائل وأش داراهتا،واملعلومات يف تطوير إ
 اإلداريقيام مبسؤولياهتا وحتقيق أعلى كفاءة ممكنة ألداء العمل مبا يكفل ال ،احلكومية اإلدارات العمل يف

 لديها.

وزايدة  جمال تطوير العمل وكفائته ودقته زة نوعية هائلة يفيات املعلومات قفتقن أحدثتفقد 
 األساليب التقليدية يف من ، وكان من نتيجة ذلك حدوث سلسلة من التحوالت وأمهها التحولإنتاجيته

 واإلجراءاتكافة النشاطات مع كل ما يصحب ذلك من تطوير يف   ،اإللكرتونيةاإلدارة إىل األساليب 
النمطية احلالية  اإللكرتونية التقنيةاليدوية أو  طرلية وتبسيطها ونقلها نوعيا من األواملعامالت احلكومية احلا

اليت كانت  األعمالللقيام بكثري من  واإلنرتنتتسخري احلاسوب  ومت ،دمةاملتق اإللكرتونية التقنيةطر إىل األ
اس يف حياهتم اليومية عن اليت هتم الن األعمال إجناز يفالدول تتنافس  وأصبحت ،تؤدى بشكل تقليدي
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 كان يعد وحىت يوم قريب من  األعمالبعض هذه  إن(، بل اإلنرتنتاملعلومات العاملية ) شبكة طريق
 .املستحيالت

 التقنية ض الدول اليت جعلت من استخدامعب يف اإللكرتونيةارات وكنتيجة ملا تقدم ظهرت اإلد
 ،خرىأي اعتبارات أ وأ ،و مستواهم املعيشيفية أشعارا خلدمة مواطنيها بغض النظر عن مواقعهم اجلغرا

(، والعمل نرتنتاإلالشبكة العاملية ) ىلإ –يف كل مكان من الدولة -وإاتحة فرص الوصول لكل مواطن 
عادلة ومتساوية بني املواطنني يف الوصول إىل  فرصوجعل ال ،يسمى خط التقسيم الرقمي ما إزالةعلى 

 كل مكان من الدولة.  منافذ األنرتنت يف

جمال  يف اراتوالفساد اإلداري من أهم املشاكل اليت تواجه اإلد البريوقراطيةهذا وتعد مشكليت 
ال املشكلتان تقف أو  ن هااتنبل ويقال أ ،تقدميها للخدمات تلكوء والتعثر يفوسبب يف ال ،اإلداريالعمل 

ابعتبارها حال  اإللكرتونية اإلدارة أمهيةأو تقص املوارد، وأتتى  واألمية كالفقرهامة   أخرىوقبل مشاكل 
 :أييتفيما  انجعا للقضاء على كال املشكلتني وسوف حناول بيان ذلك

 قضاء على البريوقراطية:ية يف الدور اإلدارة اإللكرتون –أ 

تطبيق  علم االجتماع والعلوم السياسية يشري إىل يفمفهوم يستخدم اإللكرتونية أو  البريوقراطية
 املسؤوليات وتوزيع جراءات املوحدةجملتمعات املنظمة. ويعتمد هذا التنظيم على اإلا القوانني ابلقوة يف

للداللة على الرجال الذين جيلسون  خدمت كلمة البريوقراطية. وقد استبطريقة هرمية والعالقات الشخصية
توسع هذا املفهوم ليشمل املؤسسات غري  ولكن ،خلف املكاتب احلكومية وميسكون أبيديهم ابلسلطة

 والشركات وغريها. احلكومية كاملدارس واملستشفيات واملصانع

قرن الثامن ال بداية يفستخدمة امل ،أي مكتب ،(bureauإىل بريو) البريوقراطيةويعود أصل كلمة 
العمل. وكلمة قراطية وهي  وأماكن ،عشر ليس للتعبري عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبري عن الشركة

تعين قوة املكتب أو جمموعها  والكلمة يف اها السلطة( ومعنcratos يقي كراتوس )مشتقه من األصل اإلغر 
 سلطة املكتب.

ما تعودان عليه  . وتقديسواللوائح األنظمةعبادة  هياهتا )غري العلمية( أبسط تعريف يفالبريوقراطية 
 (32) املتقدمة. الدول يف واإلبداعاتبصرف النظر عن جدواه ابملقارنة بغريه من التجارب 

اإلدارة ذوي  زة جبيش ضخم من املوظفني ورجالاطية مع نشوء الدولة احلديثة املعز ولدت البريوقر 
 ،الدولة وقراراهتا السياسيةكانوا شرحية مؤثرة ذات نفوذ يف   ،أو سياسيني ،ملوكلة إليهمص ابملهام ااالختصا
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وتلك السلطة والقوة متارس على  ،العامة أو توجيه السياسة ،حتقيق مكاسب خاصة معربين بذلك عن
 (33) .املواطنني

اللذان ميارسها  النفوذقوة و أبهنا" ال 1798وقد عرف قاموس األكادميية الفرنسية البريوقراطية عام 
 (34)رؤساء احلكومة وموظفو اهليئات احلكومية " 

مبهنة ذات مظهر  يقومون ،ديفرجيه البريوقراطية مجاعة من املوظفني املهنينييس وقد اعترب مور 
دقيقا، وتكون املنافسات ذات  فات تنظيمادرج واالنضباط والتعويضات واملخالخاص، ويتم الدخول والت

الدرجات مبعايري موضوعية بواسطة الشهادات  كل  كما تكون الكفاءات حمدودة يف  ،دودةصفة شخصية حم
وتكون  ،قواعد حمدودة بدقةأبكمله وفقا ل البريوقراطيالتنظيم  وبصورة عامة يعمل ،واالمتحاانت واملباراة

و الصالت مع أ ،أو ابلعالقات مع املوظفني ،ابلعالقات السلطوية الداخلية رموضوعية سواء تعلق األم
 (35) املتعاملني.

ويديرها طبقة  دولة ما ُيشرف عليها ويوجهها نظام احلكم القائم يف -وفقا ملا تقدم  - وهى تعين
حىت يصبحوا  ،مبصاحلهم الشخصية من كبار املوظفني احلريصني على استمرار وبقاء نظام احلكم الرتباطه

وك ومنط معني من التدابري مجلة من قواعد السل وقراطيةويرافق البري  ،جزًء منه ويصبح النظام جزًء منهم
 ،فينتج عن ذلك الروتني ،والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات قانونتتصف يف الغالب ابلتقيد احلريف ابل

عجلة  ويسري كل شيء يف ،شى فاعلية االجتهاد املنتجةوتتال واإلبداع حيث تنتهى معها روح املبادرة
 تفتقر إىل احليوية. ،لب جاهزةقوا البريوقراطية وفق

املعقدة اليت واإلجراءات الروتني اململ  يه لدى اجلميع أن البريوقراطية هيعليه فمن املتعارف عل
مفهوماً خاطئاً، فالبريوقراطية  ليس هلا فائدة سوى أتخري املعامالت وتعقيدها.. وهذا املفهوم بال شك يعترب

اية واملوضوعية والدقة عن الكف األوليعرب  وهو ذو وجهني، (36) آن، يف وإداريوسياسي  اجتماعيمفهوم 
ة وسيطرة العالقات اإلداري اإلجراءاتالروتني وبطء  عن ما الوجه الثاين يعربأ ،هداف التنظيميةوحتقيق األ
 الشخصية.

 البريوقراطية نيرى أوهلا أ ،راء بصدد نظرية البريوقراطيةفقد تباينت األ ،ذا كان احلال كذلكوإ
هنا تزيد فرص وخصائصها أ هم مسات البريوقراطيةألن من أ ،قائمة بدوهنا لإلدارةضرورة ال ميكن أن تقوم 

وقبل   الفالبريوقراطية تعين أو  ،االمسى اإلدارة هدف هية، اليت اإلدارياختاذ قرارات رشيدة تزيد من الكفاية 
يرى أبهنا  والثاين ،دارة رشيدة عقالنيةها إواملعرفة وهذا ما جيعل ساس العلمكل شيء مبمارسة الضبط على أ
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 ،صحابه موقفا وسطا من البريوقراطيةمنه، إما االجتاه الثالث فقد ووقف أ داء جيب حماربته والتخلص
فاذا كانت  ،النظرية يفالتطبيق ال  يفاملشكلة  نأ األولمرين أ يفرائيهم تكمن  يف ساسشكلة األفامل
إىل  إال أن زايدة التخصص تؤدي ،تكلفة از األعمال أبقل جهد وأبقلأن يؤدي التخصص إىل إجن قاعدةال

املوظف يتهرب من  نكما أ  ،م املتخصصون مبجال ختصصهم فقط فيقومون بواجبات حمدودةأضرار كان يهت
البريوقراطية إذا مل  اإلدارة يف فمعيار التخصص ،أن هذا العمل ليس من اختصاصه املسؤولية بداعي

بريوقراطية اإلدارية ولكن ال ال تكمن يف ن املشكلةصبح خطرا يتهدد التنظيم . والثاين أيستخدم حبكمة ي
يطبقها موظفون يقومون بتفسري منا ها بنفسها، وإفستطبق ن من يقوم مبسؤولياهتا، فالبريوقراطية ال تكمن يف

اما عند ممارستهم معناها وتقييم مالءمتها للمواقف الفعلية، مبعىن أن على املوظفني أن يصدروا أحك
قواعد تطبيقا حرفيا حىت أو إن يكون تطبيق ال ،بصعوبة وجود موظفني حمايدين وارهم، وهذا يصطدمألد

 سوء استخدام السلطة. ميكن جتنب

 ،فاسد ابلكامل البريوقراطية ليست كما يدعى البعض نظام أنونعتقد  ،األخريوحنن نؤيد االجتاه 
املفروض أن يؤدي إىل إمتام العمل  من منوذجيتنظيم  هيبل  ،األوراقة وكثرة زمة للتعقيدات املكتبيوأهنا مال

 أسيءاذا  إالنظام فاسد  إىل ال تتحولفهي  ،حدين وأبهنا سالح ذ القولعلى أفضل وجه، إال أنه ميكن 
ومهامها  اوإجراءاهتطبيعة اإلدارة وأهدافها،  إن القولبل ميكننا  ال ،ني واملوظفنياإلدارياستخدامها من قبل 

تقدر الضرورة بقدرها،  أنمن  والبداملعيار،  هي املوازنة أن إال ،البريوقراطية املختلفة قد تتطلب نوعًا من
 مر البدأ اإلدارة أهدافاملعقول والذي حيقق  ابلقدراستخدامها  أن إالالبريوقراطية مرض،  يف راطفاإلف
 منه.

 صواتالستخدام سلطاهتا، فقد تعالت األ اءهتاوإس اإلدارةن هنالك ختوف دائم من مع ذلك وأل
و مل تكن عملية أ ية املقرتحة حملاربة البريوقراطية مل تكنورغم أن أغلب الوسائل اإلدار  ،وكثرت االقرتاحات

 ألجلاحلكومية  أجهزهتا يف ة الناجحةاإلدارين الدول تتبىن بعضا من الوسائل ومع ذلك جند أ ،شاملة
وتسخريها ملتطلبات العملية اإلدارية  ،كوسيلة احلديثة التقنيةومنها استخدام  ،وقراطيةالتقليل من خماطر البري 

على فكرة تبسيط العمل  أصالتقوم  ألهنا اإلجراءاتوتعقد  ختفف من غلواء الروتني التقنيةوفعاليتها، ف
 راد.لألف وجعله متاحا وإجراءاته اإلداري

  التالية:اإلداري املزاايحيقق للعمل  اإللكرتونية إلدارةخذ ابواأل

مع  ،املطلوبة مشل املعلوماتإلداري. ويتم ذلك أساسًا عن طريق توفري أحدث وأرفع كفاءة األداء ا. 1
تبادل املعلومات وسبل االتصاالت  تيسري احلصول على أي منها بعد تصنيفها إلكرتونياً. وكذلك تسهيل
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من مرحلة التقدمي إىل احلصول على  لكرتونياإاملعلومات  ن تدويركما أ  ،بني اإلدارات املعنية اإللكرتونية
بدال  ثوان أوتنجز خالل دقائق  أنميكن  اإلجراءاتن املوافقة بني اإلدارات املختلفة واملتعاملني معها يعين أ

 .أايم أومن ساعات 

ن فإ ،األولية خالاإلد مكانية احلصول على املعلومات املطلوبة من جهة. زايدة دقة البياانت نظرا لتوفر إ2
يب القلق من عدم دقة املعلومات مرتفعة وسيغ عيد استخدامها ستكونثقة بصحة البياانت املتبادلة اليت أال

 .اليدوي خالواألخطاء النامجة عن اإلد

الورقية وتعبئة  عمالملعلومات بشكلها الرقمي تتقلص األة، فمع توفر ااإلداري اإلجراءاتتقليص . 3
يا الورقية طاملا أن إمكانية تقدميها تقن ىل تقدمي نسخ من املستنداتكما تنعدم احلاجة إ  بياانت يدواي،ال

اء املعلومات بشكل رقمي فإن فاذا ما مت احتو  ،للطاقات البشرية مثلويرتافق مع هذا االستخدام األ ،متاحة
توجيه  ابملستطاع خر وسيصبحمن مكان أل ونياإلكرت استخدامها  وإعادةسهولة حتريكها  ىلذلك سيؤدي إ

 نتاجية.لطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال أكثر إا

  : اإلداريفساد يف القضاء على ال اإللكرتونيةدارة إلا دور-ب 

االنتشار ذات  عاملية شديدة ظاهرة-بصورة خاصة  داري واملايلاإل والفساد-ظاهرة الفساد  تعترب
ن كما أ  ،خرى خارجيةوأ ب التمييز بينها، منها داخليةتتداخل فيها عوامل خمتلفة يصع ،جذور عميقة

خمتلف  هذه الظاهرة ابهتمام الباحثني يف درجة عموميتها ومشوهلا ختتلف من جمتمع إىل آخر. وقد حظيت
واالجتماع حىت أضحت ظاهرة ال يكاد خيلو جمتمع أو  قانون وعلم السياسةاالقتصاد والاالختصاصات ك

 نظام سياسي منها.

جمال السياسة اق سواء يف العر  إذا كانت مناقشة الفساد مسالة جديدة نسبيا يف أخرىية من انح
جمال  السياسة وال يف جمال يففسه ليس حالة مستجدة ال ن ادسفال أن إالقانون ال أو اإلدارةجمال  يف أو

إال أنه  ،ه من دول العاملعن غري  هبا العراق نه ليس ابحلالة اليت ينفردكما أ  ،ال هو ابحلالة الطارئةو  ،اإلدارة
نيسان  يف العراقية يف أعقاب االحتالل األمريكي للعراق مفاصل الدولة إحدى الظواهر اليت استشرت يف

  اقتصاداي وثقافيا.السلبية اجتماعيا و  التداعيات حيث كان هلا العديد من 2113

الرب  يف الفسادظهر  "ىل قوله تعا ف والعطب واالضطراب واخللل كما يففساد لغة التلويراد ابل
 .الرزق ابلباطل وعدم كفايته للناسوالبحر مبا كسبت أيدي الناس " أي اكتساب 
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 ايت تضمنت معاين متعددةآعدة  آن الكرمي حوايل مخسني مرة يفقر ال يفووردت تلك املفردة 
 الفسادالكرمي  قرآنالحرم  إذ ،للفساد لتبيان مساؤه وخطره على اجملتمع وكذلك حتذر املفسدين من عواقبه

التعبري على معاٍن  وأييت، األخرةحنو كلي، وجعل ملرتكبيه اخلزي يف احلياة الدنيا والعذاب الشديد يف  على
 (37) الكرمية. اآليةعدة حبسب موقعه من 

من  الفساد مناقشة مصطلح على- غالبا- الفسادتعريف  حماوالتاصطالحا فقد اقتصرت  أما
العامة للمنفعة والكسب  استخدام الوظيفة )إساءةنه فافية العاملية للفساد أبنظمة الشخالل تعريف م

  (38)اخلاص(. 

 لثم اصةسب خو لتحقيق مكاأ ،استغالل املنصب العام لغاايت شخصية "نه يعرف أب وقد
عن املسارات الصحيحة يف واحنرافه  ري" اختالل سري العمل اإلدانه قد يعرف أب أو " الرشوة واالبتزاز
املقصودة وغري املقصودة  األخطاء سبب تفشي كثرةب ،بنائهوهى خدمة البلد وأ ،هداف الدولةالوصول إىل أ

هو تصرف ف (39)وذلك لتحقيق املصلحة الشخصية ". كالرشوة واحملسوبية  ،من املوظفني أفرادااليت ختدم 
وج على النظام ملصلحة واخلر هدفه االحنراف والكسب احلرام  ،صالحاإل فوسلوك وظيفي سيء فاسد خال

 (41).( شخصية

بيئة  يسود يف مادي أو أخالقي من جانب العاملني، أبنه )كل تصرف غري قانوين أخرونويعرفه 
موارد  يفمما يؤدي إىل هدر  يهدف إىل حتقيق مصاحل شخصية على حساب املصلحة العامة، ،بريوقراطية

ويؤدي إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية  ملياتر الذي ينعكس ابلسلب على عاألم ،الدولة االقتصادية
 (41). (عدم االستقرار السياسي

لكن  ،اليوم الذي يستخدم فيه هذا املصطلح ىنابملعللفساد حمدد  وىف الواقع ليس هناك تعريف
الوظيفة العامة للكسب  وو إساءة استعمال السلطة العامة أفساد ههناك اجتاهات خمتلفة تتفق يف كون ال

تشار الرشوة أو من خالل ان فسه، فقد يكون ذلكوقت نال فهو مفهوم واسع ومطاطي يف ،اخلاص
إدارية ال تتناسب مع مؤهالهتم العلمية أو  مناصب املسحوبية أو التزوير أو تعيني األقارب واألصدقاء يف

اإلدارات  مما يعين إثقال كاهل املوظفني يفحبجة التوفري  يكون ذلك بعدم مواكبة التطوير وحتجيم إدارات
 وغريها. الرشوة يفواستغالل ذلك  األخرى
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 الفساد:فعل العنصريني التاليني ل مالزمةوبشكل عام ميكن مالحظة 

 يفالسائدة  خالقيةات املنصب العام وغري منسجم مع القيم األخمالف للقانون والنظام وتعليم .1
 اجملتمع.

نافع م اض خاصة أو حتقيقالعام أو استغالله يهدف إىل خدمة أغر استخدام املنصب  . سوء2
  (42) العامة.ابملصلحة  فساد يؤدي إىل إحلاق الضررشخصية مادية أو معنوية. وابلنتيجة فإن ال

موعة من العوامل أبرزها جم تزدهر وتزداد عندما تتوفر بيئة تتشكل من الفسادفرص  أن إىل اإلشارةالبد من و 
ى القيادة السياسية ملكافحة الفساد، لد اإلرادةر والبطالة ونقص املعرفة ابحلقوق الفردية، ضعف انتشار الفق

ة الرقابة ومؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات ر أجهز ضعف دو  ،الرواتب وارتفاع مستوى املعيشة تدين
اليت تكافح  ظمةواألنالتشريعات  عفض أوغياب  إىل إضافة ،احلكومي الرقابة على األداء اخلاصة يف

 (43) مرتكبيه.العقوابت على  رضوتف الفساد

النمو  احلكومية وتؤثر على اإليراداتاثر اخلطرية للفساد اليت تشمل  خيفى على أحد األالو 
الدولة من خالل  يف االجتماعيفساد على املستوى ض مستوايت االستثمار، كما يؤثر الاالقتصادي واخنفا

ساسية مما ية األبعض اخلدمات احلكوم الدخل وزايدة كلفة يع، وسوء توز والفقراء ءاألغنيابني  الفجوةتوسيع 
 .حاجة إىل هذه اخلدمات األكثر الفئاتعلى  يقلل من حجم هذه اخلدمات وجودهتا وينعكس سلبا

إلداري، فقد ا فسادابعتبارها أحد احللول املقرتحة للقضاء على ال اإللكرتونية اإلدارةلذا ظهرت 
آلية من آليات  ابعتبارها ية،ه التكنولوجيا دورا كبريا يف تغيري الكثري من املفاهيم واألسس اإلدار لعبت هذ

التعامل  األساسية لتلك اهلياكل يف وأحد املوارد ،اإلدارة احلديثة اليت جيب تطويعها لصاحل العمل اإلداري
إىل أهنا إحدى  ابإلضافة ،فسة احلادةواملنا -يعالسر  ستجدات العاملية اليت تتصف ابلتغريمع الظروف وامل

صر ومنتجاته عة من جهة والتواؤم مع طبيعة الاإلداريالصعوابت  ب علىللتغل لإلدارةاألسلحة االسرتاتيجية 
 من جهة أخرى. اإللكرتونية

 أصبحت فاإلجراءات ،مهية مها الوقت واملالتوفر للمواطن أمرين يف غاية األ اإللكرتونية اإلدارةف
، املايلإلداري و ا الفسادعلى  قضاءيف ال اإللكرتونية اإلدارةومن هنا يظهر دور  ،تكلفة را وأقلأكثر يس
وخاصة الذين يعملون بتماس مباشر مع اجلمهور،   للموظفني يقضي على الروتني القاتل التقنية إىلفالتحول 

 .هنائيمل نقل يقضي عليها بشكل  إن ،كما حيد بشكل كبري من عملية الرشوة
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حتقق النتائج  قد ال ،، وحىت تطبيق العقوابت الصارمةالقانونيةووضع احلدود  األنظمةك أن سن ذل
الضرورية واملوارد املالية املناسبة  ةاإلداريالوقائية واخلطوات  اإلجراءاتذا مل يصاحبها عدد كبري من املتوقعة إ
عناصر احلياد والعدالة  ىل توافريًا عاليًا وإمهن البشرية املؤهلة واملدربة تدريباً  قوىالتوافر  إىل ابإلضافة
 .واجلدارة

 الثانياملبحث 
 اخلدمات املرفقية إجناز

 املرفق العام وعناصر قيامه مفهوم- أوال

للقانون  أساساني حبكم عدها اإلداريقضاء كرة املرفق العام أبمهية ابلغة يف الفقه والحظيت ف
فقه هتمام الواسعا من ا ل تعريف املرفق العام حيزالذلك احت ،اإلداري ومعيارا الختصاص القضاء اإلداري

 .والقضاء

نه كل املوضوعي( فريى أ املعياربار املنظمة اليت متارس النشاط )ويعرف البعض املرفق العام ابعت
 (44) .وتتوىل جزءا من مهامها دارهتا هلاة تنشئها السلطة احلاكمة وختضع يف إمنظمة عام

يهيمن عليه  فع عامبار طبيعة النشاط )املعيار املادي( أبنه مشروع ذو نمن يعرفه ابعتوهناك 
 (45) .أي تتوىل السلطة العامة إدارته بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،احلكام

على النشاط  ضفاء صفة املرفق العامرف املرفق العام وفق معيار مركب إذ يكفي إلوهناك من يع
ط فيه أن ذ يشرت النشاط إ خر يتعلق هبدفجهة أخرى يشرتط عنصر أ وإشرافها ومن اإلدارةخضوعه هليمنة 

 شباع حاجة عامة.يهدف إل

حتتفظ احلكومة  مشروعات تستهدف حتقيق النفع العامل، هيالعامة  إن املرافق القولوعليه ميكن 
جعل أحد أعمدة األمهية  إنشائها وإدارهتا وإلغائها. وقد بلغت املرافق العامة مبلغًا من ابلكلمة العليا يف

ق ال تتمتع حبقو  ،جمموعة من املرافق العامة فسها جمرديقرب الدولة ن-هو العميد ليون دجيي-الفقه الفرنسي 
 .(46)إقامتها وتشغيلها املرافق وبسبب إطار هذه وامتيازات السلطة العامة إال يف
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 (74) أمهها:وعليه للمرفق العام عناصر 
 :الصاحل العام ) املصلحة العامة (ض هو حتقيق أن يكون الغر  -أوال 

العام وسبب  املرفق العام وهو ميثل علة وجود املرفق املصلحة العامة العنصر األساس يف يعد حتقيق
اف املصلحة ويعد استهد ،العام ن افتقاده جيرد كل مشروع من صفة املرفقجيمع الفقه على أ إذ ،إنشاءه

مشروعا ما مل تستهدف من خالله حتقيق  اإلدارة يكون عمل داري حبيث الالعامة شرطا الزما لكل عمل إ
ال لتحقيق املصلحة العامة اليت مل تنشئ إ اإللكرتونية اإلدارةينطبق على  صرولعل هذا العن ،املصلحة العامة

 خر.غرض أ يأوال وقبل أ
 املرفق العام للسلطة العامة: خضوع-اثنيا 

بسلطة  تتمتع اإلدارةن أي أ ،دارتهاءه وتنظيمه وإأي أن يكون للدولة الكلمة النهائية يف إنش
إشباعها إما ألن النشاط الفردي  ن حاجة عامة للجمهور ينبغيتقديرية يف إنشاء املرافق العامة عندما ترى أ

ضرورهتا للصاحل العام حىت لو أدى ذلك إىل  و ترىيستطيع تلبيتها بشكل كامل أ و اليعجز عن ذلك أ
اليت ختضع للدولة يف إنشائها  اإللكرتونية اإلدارةبدوره ينطبق على  صروهذا العن .رديةمنافسة املشروعات الف

 دارهتا.وتنظيمها وإ

التقليدية وما تتسم به  بداًل من إدارهتا ابلطريقة اإللكرتونية اإلدارةوهذه املرافق ميكن أن تدار بنظام 
مع تطوير وتفسري املبادئ العامة اليت  ، وذلكاألداء ومشكالت يف ،النفقات من بطء يف اإلجناز، وزايدة يف

 .اإللكرتوينحتكم املرافق العامة للتوافق مع النظام 

كسجالت   لكرتونيا، البياانت والواثئقأمثلة هذه املرافق واخلدمات اليت ميكن أن تقدم إ ومن
 ،خلدمات االجتماعيةا ،عمالخدمات األ ،كادميية والتعليم علىأي اخلدمات األ ،التعليم ،حوال املدنيةاأل

 اخلدمات املالية ووسائل الدفع.شؤون النقل،  ،الرعاية الصحية ،الضرائب ،منالسالمة العامة واأل

ية الشكلية واإلدار  نظران هلا من الناحيتني ما وإذا-حبد ذاهتا  اإللكرتونية اإلدارةن بل وميكن القول أ
شئها السلطة احلاكمة وختضع هلا تن ت العامة اليتو املشروعاعبارة عن مرفق عام فهي إحدى اهليئات أ هي
ن كما أ  ،شباع حاجة عامةالنشاط مشروع يهدف إل وهى من حيث ،وتتوىل جزء من مهامها إدارهتا يف

خلدمة هذه -والعاملني فيها موظفون عامون. وكثريًا ما تلجأ اإلدارة  العامة األموالتعد جزءا من  أمواهلا
املعلومات بطريقة أيسر وأسرع. كما  إدارية ميكن أن تتم أيضًا ابستخدام شبكةعقود  برامإىل إ-املرافق 
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بصورة أفضل ق العامة من خالل شبكة املعلومات ارة املرافدعمال العامة وإيستطيع املواطنون املشاركة يف األ
 ومبقدار أكرب.

 حتكم سري املرافق العامة اليت املبادئ-اثنيا 

جملموعة من املبادئ  قوانني اليت حتكمهاأنواعها وتصنيفاهتا وال تالفاخختضع املرافق العامة على 
كان   أاينه من الثابت أ إذأفضل وجه.  حتقيق الصاحل العام على يفمهامها  إلجناز الالزمةالعامة املوحدة 

 كافة املرافق العامة تستهدف الوفاء خبدمة عامة نفإ ،املرافق العامة ونظامها القانوين إدارة أسلوب
واليت متثل النظام العام للمرافق  واألساسيةالعامة  املبادئلبعض  ختضع مجيعها فإهناومن مث  ،للجمهور

 .اإللكرتونية اإلدارةعالقتها بنظام  يفاملبادئ العامة للمرافق العامة  عنإبجياز  ونتحدث فيما يلي العامة.

 مبدأ دوام سري املرافق العامة: .1

حاجات على  وهى ،لألفراداحلاجات العامة وتقدمي اخلدمات العامة  إبشباعتقوم املرافق العامة 
على جمرد  ال يقتصرالسلطة العامة  لذا فان واجب ،االستغناء عنها ال ميكنحبيث  األمهيةقدر كبري من 

 يفن مجهور املواطنني يعتمدون عليها خدماهتا أل أبداء تضمن استمرارها أنهذه املرافق بل يتعني  إنشاء
سريها سوف  يفاختالل  أوتوقف  أوأي تعطيل  أنمعيشتهم حبيث  أوضاع حاجاهتم ويرتبون إشباع
ه نشاطاهتا فإن فاذا كان من املتصور توقف املشروعات اخلاصة عن ممارستها ،مصاحلهم للخطر يعرض

نقل املياه والكهرابء وال كمرفق ترتتب على توقف املرافق العامة أنميكن تصور النتائج اليت ميكن  ال
 (48).وغريها

ال يدب اخللل  ضرورة استمرار سري املرافق العامة ابنتظام واضطراد حىت املبدأوعليه يعين  
لجماعة مهية كبرية لالعام أ ميثل املرفق إذراد على أساس وجود خدماهتا. واالضطراب يف حياة األف

إذ قد يؤدي هذا  ،حمددة فرتة زمنتوقفها ل ويصعب معها االستغناء عنه أو تصور انقطاع خدماته أ
لك من كوارث ختريب االقتصاد كثرية للجماعة وما قد يتبع ذ ضراراع أو التوقف إىل حدوث أقطاالن

 .العام واألمنخالل ابلنظام بل وإ

يلزم على  وابلتايل ،قائم فاالعرتاف حبيوية وضرورة ما يؤديه من خدمات ،وعليه فمادام املرفق قائما
 اخلدمات على أكمل وجه. ومن هنا تقرر مبدأ دية هذهرفق ابنتظام واطراد لتأان سري املضم اإلدارة

بل وجيب أن  (49) ،القانون أو الدستور يفنص  إىلدون حاجة  دوام سري املرافق العامة ابنتظام واطراد
مل  تقدمي خدماته حىت لو يفيستمر  أنفاملرفق العام جيب  ،األحوالكل   يفعلى الدوام يطبق هذا املبدأ 
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حتمل املرفق لبعض  إىلممارسة النشاط  يف االستمرار أدىبل حىت لو  ،حتقيق أي ربح إىليؤد نشاطه 
املمكن إلغاء املرفق على أن يتم إجياد  فاذا استمرت اخلسارة فمن ،ن يكون ذلك مؤقتااخلسائر على أ

 (51) .وسائل بديلة عنه

 املبدأترتتب على  ون بعض النتائج اليتقانال يفكثري من الدول اقر صراحة   يفاملشرع  إنكما 
 فيما يتعلق مبوضوعنا ما يلي: أمههالعل 

لعملهم مع متسكهم  هجر املوظفني العموميني اإلضراب املوظفني: يعين إضرابحترمي -أوال 
 وأاحلكومة  أعمالعلى عمل من ظهرا لسخطهم ا اإلضراب إىلعادة  املواطنونويلجا  ،بوظائفهم

 (15). مطالبهم إجابةلى احلكومة ع إلرغام

كثر من مرة أ الفرنسي خطري يشل حركة املرافق العامة وهلذا قضى جملس الدولة إجراء واإلضراب
العمل ولو مل يوجد نص يقضي  فسخ عقد أوعمال غري مشروع يبيح فصل املوظف  اإلضرابابعتبار 

 (25) .بذلك

 وال شك ،واختياره إبرادتهاملوظف لوظيفته ترك  ابالستقالةويقصد  املوظفني:استقالة  تنظيم-اثنيا 
طل عنه قد يسري املرافق العامة بل إ يف سيئا أتثرياوقت واحد يؤثر  يفاستقالة عدد كبري من املوظفني  أن

 تتناىف مع مبدا دوام سري املرافق العامة. ومثل هذه االستقالة ،هذا السري تعطيال كليا

 أهنا إال ،وقت ظف يستخدمه بكامل حريته وىف كلحق للمو  األصل يفن كانت فاالستقالة وإ
العالقة الوظيفية وترك  ابنقضاء ثرها مباشرةأ ال تنتج أهنايرد عليه قيد هام وهو  إذليست حقا مطلقا 

لطلب املوظف ابالستقالة وحبيث يكون  اإلدارةجهة  قبول اليلزم أو  وإمنا ،لعمله مبجرد تقدميها املوظف
قبوهلا حلني تدبري البديل وذلك  ترجئ أن أوسباب تتعلق بصاحل العمل أل الةن ترفض االستقأ لإلدارة
حتقيقا  ،راداستثناءا من القاعدة الدستورية اليت حتظر فرض العمل جربا على األف ،ؤقتةم بصورة

 (53)للمصلحة العامة وضماان لسري املرفق ابنتظام واطراد .

دون -سلفًا  وفق برانمج معد- اإللكرتونية ارةاإلدال شك أن تقدمي اخلدمات املرفقية بنظام و 
 أن يقلل من خطورة ليل منهم من شأنهاملوظفني أو بتدخل يسري من عدد ق تدخل من جانب

االستقالة إلمكان استبداله على  ذا ما قدم املوظفعدم التأثر إ إىل( بل وحىت يؤدي 54) اإلضراب
  على استمرار املرفق.خطري أومباشر  و غيابه لن يؤثر بشكلوجه السرعة وألن استبداله أ
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هذا  يفإذ  (55) العامة. يؤكد أكثر من غريه مبدأ دوام سري املرافق اإللكرتونية اإلدارةولعل نظام 
املعلومة الرمسية اليت يسعى إليها يف أي وقت يشاء  والنظام يستطيع الفرد احلصول على اخلدمة املرفقية أ

منتصف الليل أن يدخل على شبكة املعلومات  ستطيع ولو يف. فيومالي على مدار-لياًل أو هنارًا -
اإلدارة  بداًل من انتظار مواعيد فتح مكاتب ،اليت هتمه ورانون أو الئحة تنظم أمرًا من األمق ليطلع على

 سري املرافق العامة ابنتظامكيد أكرب وتطبيق أمت ملبدأ دوام . وىف ذلك أتالتايلاليوم  يفوتواجد املوظفني 
  واضطراد.

املربمج الذي يعمل  ونمات املطلوبة عن طريق خدمة التليفكما ميكن للمواطن احلصول على املعلو 
 أي وقت. تلقائياً للرد على استفسارات العمالء يف

استفسارات  على ج نطاق أوقات العمل الرمسية أن يردويستطيع املوظف حىت من بيته وخار 
  هبا. إىل اإلدارة اليت يعمل اإللكرتوينالربيد املواطنني اليت يرسلوهنا من خالل 

 مبدأ املساواة أمام املرافق العامة: .8

فيما يتعلق  ءما توافرت فيهم الشروط املطلوبة، سواويعين أن املواطنني متساوون أمام املرافق العامة 
م من قد يوجد بينهعما  ابالنتفاع خبدماهتا، أم فيما يتصل بتحمل أعبائها. وذلك بصرف النظر

 املستلزمة. القانونيةال تتعلق ابلشروط  اختالفات

يريد االنتفاع  كل من  روطا عامة موضوعية يلزم توفرها يفيضع ش أنومع ذلك فللمرفق العام 
ائف عامة يريد االلتحاق بوظ و مؤهالت خاصة ملنق كتحديد رسم معني مقابل اخلدمة أخبدمات املرف

التفرقة بني األفراد  وإجيادابملساواة  اإلخاللشروط من شأهنا معينة ولكن ليس للمرفق أن يضع أية 
ل هذه الشروط تعد ابطلة دستوراي العقيدة فمث واللغة أو الدين أ ويسبب اجلنس أو األصل أو العرق أ

حتقق املصلحة العامة وال حىت مصلحة املرفق  هنا التنظيم اقتضاء اخلدمة كما أ ذ ليس الغرض منهاإ
ذا املنتفعني إال إ حيق للمرفق املغايرة والتمييز بني ذ الإ ،انوينهي شروط ال سند ق، ومن مث فذاته

هدفها حبسب ما يسود اجملتمع  ونوع ومستوى اخلدمة أ أواملكان  كاختالفاختلفت ظروفهم العامة  
 (56)من ظروف وقيم وتقاليد .
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 النتائج التالية: املبدأيستفاد من هذا  ما تقدموعلى 
فيه الشروط اليت  و املنفعة العامة كون لكل شخص تتوافرى اخلدمة أمن جهة احلصول علنه أ -أوال 

فال جيوز قانوان حرمانه من هذا  ،قوانني واللوائح حق االنتفاع خبدمات املرفق العامتنص عليها ال
 .املساواة مببدأ إخالالشخصية واال اعترب ذلك  ألسباباالنتفاع 

املرفق العام فال  إزاء وقهم وواجباهتمفعون متساوون يف حقيكون املنت فسهمن جهة االنتفاع ن-اثنيا 
طاملا هم يف مركز واحد وىف ظروف واحدة  وق والواجباتهذه احلق يفجيوز متييز واحد منهم على غريه 

  حقوقهم وواجباهتم. يف اختالفيرتتب عليه طبعا  ظروف املنفعني أومراكز  اختالفن أل

مساعدة أولئك  ينبغي اإللكرتونية اإلدارةملساواة نظرية بعد إدخال نظام وحىت ال تكون هذه ا  
حىت يتمكنوا من االستفادة  ،املعلومات الذين ال يستطيعون استخدام الكمبيوتر أو الدخول إىل شبكة

ال حيرموا منها بسبب ظروفهم االجتماعية أو و  ،اإللكرتونية اإلدارةابخلدمات املرفقية اليت تقدمها 
وهذا   ،اإللكرتوينجل مواجهة التخلف من قيام الدولة خبطوات فاعلة من أ ولذلك البد ،تصاديةاالق

 .اإللكرتونية اإلدارةحد مستلزمات بناء يعد أ سلفناكما أ

الناس ال ميلكون  بفإن أغل ،احلياة اليومية للمواطنني أنه ورغم تزايد استخدام اإلنرتنت يف إذ
 نرتنت من منازهلم.اإلل إىل شبكة ال يستطيعون الدخو "كمبيوتر" و 

توفري  يقتضي إىل املستفيدين، اإلنرتنت عن طريقوتوصيل اخلدمات  اإللكرتونية اإلدارةوجناح نظام 
طنني الذين ال ميلكون أيدي املوا متناول يفلذلك وجعلها  الالزمة اإللكرتونية واألجهزةالبنية التحتية 

كل   يفاملتفرقة  اإللكرتونية األكشاكإقامة عدد من  خالل . وميكن أن يتم ذلك منمثل هذه األجهزة
اخلدمة من خالهلا احلصول عليها. وبعبارة أخرى ينبغي إنشاء أماكن عامة  يستطيع طالب ،وحدة حملية

على شبكة  بيته من الدخول العادي الذي ال ميتلك كمبيوتر يف أبجهزة الكمبيوتر متكن املواطن جمهزة
 واحلصول على خدماهتا. اإللكرتونية اإلدارة

بسيطة واضحة  كما جيب أن تكون مواقع اخلدمات املرفقية وواجهاهتا على شبكة املعلومات
بل  ،التعامل ابلنسبة لعامة الناس مكانيةإلالسهولة تعترب عنصرًا أساسيًا  نأل ،مزودة برسوم توضيحية

 ضل أن تكون أبكثر من لغة.وخمتلف الفئات، ويف
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وكيفية  اإللكرتونية اإلدارةاملواطنني بوجود  ملة دعائية واسعة النطاق إلعالمحبقيام كما جيب ال
سيطة منظمة كلما على اخلدمة ب . وكلما كانت آلية احلصولفادة منها وجماالت هذه االستفادةاالست
مرهون مبدى استفادة املواطنني منها.  اإللكرتونية اإلدارةن جناح نسبة جناح نظامها. وذلك أل زادت

خيتلف حىت أفراد األسرة  إذ ،اإللكرتونيةاملعارف  االستفادة تفاوت الناس يف ولعل من أبرز عوائق هذه
 مدى مقدرهتم على استخدام الكمبيوتر والدخول إىل شبكة املعلومات والتجول بني الواحدة يف

 (57) ومواقعها.خيوطها 

املرافق العامة  املساواة أمام مببدأ (58) -ه فقاستنادا لبعض ال -مبدأ حياد املرافق العامة  هذا ويرتبط
مبا  ،ات الشخصيةموضوعية بصرف النظر عن اخلالف إدارة شؤون املرافق العامة بطريقة ويعلي هذا املبدأ

 سبب االجتاهاتا على كافة املستحقني دون تفرقة بوتوزيع خدماهت ،للصاحل العام يكفل رفع كفاءهتا حتقيقاً 
 فلسفية.أو التيارات ال ،أو املذاهب الدينية ،العرقية السياسية أو السالالت

هبا رغم صعوبة  ات السياسية وعدم االعتداداملرافق العامة جيب جتاوز اخلالف وتطبيقًا ملبدأ حياد
بعض  يف. وقد حدث إلكرتونية ذلك عماًل، لتحقيق مصلحة املرفق والتمكن من تقدمي خدماته بطريقة

ة م إلقامحلصول على التمويل أو الدعم الالز املسؤولني وبني ا السياسية بني احملليات أن حالت املعارضة
لعدد من  . وىف وحدات حملية أو إدارية أخرى أمكن إقامة موقع مشرتكاملناسب على اإلنرتنت وجتهيز املوقع

 الوحدات للتغلب على احلواجز السياسية.

 :ريقابلية نظام املرافق العامة للتغ مبدأ .3

حتكم املرفق حىت  حق اإلدارة أن تتدخل يف أي وقت لتعديل أو تغيري القواعد اليت ويعين أن من
امة على تنظيمها للمرافق الع تعمل يف ن اإلدارةلحة العامة على أفضل وجه. وذلك ألتتفق وحتقيق املص

 دارةلإلقائمة. فإذا تغريت الظروف أو ظهرت الوصول إىل تشغيلها أبكرب كفاءة ممكنة يف ظل الظروف ال
 يف جراء ما ترى من تعديلإ-ابتغاء حتقيق املصلحة العامة -كفاءة املرفق كان هلا   طريقة أفضل لزايدة

االعرتاض على ذلك سواء من  دلطة تقديرية واسعة دون أن يكون ألحذلك س يفن يكون هلا وإ ظيمه،تن
. مكتسب له يف استمرار نظام معني قبل أحد منهم حبق عاء منالدعني ابملرفق أو من العاملني فيه أو ااملنتف

 . وهذا احلق اثبت واستهداف املصلحة العامة اثنياالالتعديالت تغري الظروف أو  إلجراءوبذلك يشرتط 
 (59) .ملرفق يدار بطريق االمتيازحىت إذا كان ا ،دون حاجة إىل نص لإلدارة
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مقتضيات هذا  عامة مواكبةذا كانت املصلحة العامة تتطور بتطور الزمن كان البد للمرافق الوإ
. ويرتتب على ذلك اختيار وجه كملور لكي تستطيع تقدمي اخلدمات اليت أنشئت من أجلها على أالتط

ىل اتساع نطاق اخلدمات وحاجات اليت تؤدي إ التقنيةو  املرفق استجابة للتطورات االقتصادية إدارةطريقة 
 و استعمالطلب بعض اخلدمات وحتسني نوعيتها أة وسائل حديثة استجابة لزايد مثل استعمال ،املواطنني

راد ألفدون التقيد حبقوق ا دية اليت مل تعد قادرة على مواكبة التطور،يساليب التقلوسائل حديثة حتل حمل األ
 (61) .العامةال سوى اعتبارات املصلحة هذا اجملحيد من حريتها يف  الو  ،ثر هبذا التعديلتتأاخلاصة اليت قد 

التقليدي إىل  بتغيري إدارة املرافق العامة من النظام لإلدارةطبيق هذا املبدأ يسمح ال شك أن تو 
دارة مباشرة تتوالها تعلق األمر إب وسواء ،طريقة اإلدارة املتبعة . وذلك بصرف النظر عناإللكرتوينالنظام 

أو شركة قطاع عام  ،د خمتلطبعقد امتياز، أو شركة اقتصا أم إبدارة غري مباشرة يتوالها ملتزم ،السلطة العامة
 أسهمها. متلك الدولة مجيع

كما -أو تنتقص غري أن حقوق املستفيدين من املرافق العامة أو املنتفعني هبا جيب أال تضار
الدول العربية حيث تنخفض  وكبري يف . وهذا االحتمال وارداإللكرتوينبسبب التحول إىل النظام -أسلفنا
. مما يلقى على ب واملرتددين على شبكة املعلوماتاملستخدمني للحاسو  عدد هبذا النظام ويقل الوعيدرجة 

االنتفاع خبدمات امًا مبواجهة وحل هذه املشكلة إلقامة املساواة بني الناس يف ية التز عاتق السلطات املعن
 (61) .اإللكرتونيةاملرافق 

 مبدأ االلتزام ابلتشغيل الصحيح للمرافق العامة: .7
الصحيح  وهو مبدا االلتزام ابلتشغيل (62)الثالث السابقة مبدا رابع  املبادئ إىلهناك من يضيف 
دون  -فراداأل ة، وعدم حرمانى اإلدارة إقامة املرافق االجبارييعين أنه جيب علللمرافق العامة و 

 قائمة.من االستفادة من خدمات املرافق ال-مربر

أوسع مضموانً من  الصحيح للمرافق العامة هوذلك أن مبدأ االلتزام ابلتشغيل  يفوهو يرى ونؤيده   
لصحيح ال يعين املوافق والتشغيل ا راد من التمتع خبدماهتا.املرافق العامة أو عدم حرمان األفجمرد إقامة 
مبا من شأنه أن  مع تقنيات اإلدارة احلديثة املتطورة  كذلك املتجاوبوإمنا يعين ،قانونية فحسبللقواعد ال

 .العام حتقيق الصاحل عصر يفيواكب روح ال

املتفرج أمام  ولة موقفًا سلبيًا كموقف الغافل أالدو  املعقول أن تقف السلطة العامة يف فليس من 
ملتقدم ليحقق للناس مزيدًا من ا العامل يفالذي بدأ يغزو خمتلف املرافق العامة  اإللكرتونيةنظام اإلدارة 
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واالقتصاد  اإلجناز من الكفاءة يف فسها ميزداً ن لإلدارة ويضمن ،اخلدمات املرفقية احملسنة بطريقة أيسر وأدق
فقط من  ينبغي أن يكون صحيحًا ليس-الذي تلتزم به اإلدارة-العامة إن تشغيل املرافق النفقات. يف

 بتوافقه مع قواعد التقنيةقائمة، وإمنا كذلك من الناحية بتوافقه مع قواعد القانون ال قانونيةالناحية ال
 جيا املتاحة ومواكبته لتطبيقات العامل احلديث.التكنولو 

 اخلامتة
ثة أن للدولة احلدي أصبح من املهم ومن الضروري ،عاملنا اليوم املتالحقة يف التقنيةظل التطورات  يف  

منظماهتا، وىف تطوير وسائل وأشكال  تطوير يف ،يات اخلاصة ابالتصاالت واملعلوماتتستثمر تلك التقن
 طلب اخلدمات واحلصول عليها. من املعاانة يف ن يتخلص مواطنيهارغبة يف أ ،العامة تقدميها للخدمات

أو تلك  ة بطبيعتها،اإلداريوسيلة حلل العديد من املشكالت  إال اإللكرتونية اإلدارةوما ظهور  
 حول للتقنية يفجعل من الت ة، مماالوظيفة اإلداري إفرازات ميكن اعتبارها من اليت أو ،املتعلقة ابلعمل اإلداري

 توجها لدى العديد من الدول. اإلدارياجملال 

دوما  مر امليسرمواكبة التطور ليس ابأل إن إذ ،الطموح والتمنيات خالفالواقع على  أن إال 
مكان وعدم إ لة املوارد من جهةألسباب عدة أمهها سرعة التطورات وبطء العمل بسبب ق ،للحكومات

 املؤمنة ابلتغيري. ،اطية املتحجرةالتخلص من العقليات البريوقر 

ىل توصلنا إ كمال الدراسةوبعد إ ،اإللكرتونية اإلدارةأتصيل فكرة  ، يفناحبثومن هنا أتتى أمهية  
 توصيات:مجلة من النتائج وال

 النتائج: -أوال
وب حياة الشع ا. لقد جائت ثورة املعلومات واالتصاالت لتسهم إسهاما كبريا يف أحداث نقلة نوعية يف

ات جديدة تساير هذا التطور مصطلح ت تظهرحياتنا اليومية وبدأ يفدور كبري  التقنيةواصبح هلذه  ،واألمم
التصويت و ( e- governance) اإللكرتونية( واحلوكمة e-government) اإللكرتونية اإلدارة مثل التقين

( m-governmentة اجلوالة)واحلكوم (e-democracy) اإللكرتوينوالدميقراطية   (e-vote)اإللكرتوين
 ( وغريها.e- services ) اإللكرتونيةواخلدمات 
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عدة  سبابأل ،اإللكرتونية اإلدارةكثر دقة من مصطلح هو األ اإللكرتونية اإلدارةمصطلح  إن .2
واحلكومة من حيث  اإلدارةليها من خالل املقارنة ما بني توصلنا إ ،البحث أوردانها يف موضعها يف

 املفهوم.

مبا لذلك من  ال جدالو  ،مهية مها الوقت واملالللمواطن أمران يف غاية األ اإللكرتونية اإلدارةتوفر  .3
 ،كثرجيعل تركيزه على عمله أ ساليبمني اخلدمات للمواطن أبسهل األفتا ،ثري على تنمية اجملتمعأت

 تعقب املعامالت. وال يفين جزء من عمره يف

وتقدميه  تطويره يف اإلسهامو على أ ،اإلدارية العمل ممارس اليت تساهم يف التقنيةتعددت صور  .4
 تالوزرادمات على أعتاب اخل ىل متسولني يستجدونبطريقة حتفظ للمواطنني أدميتهم وال حتوهلم إ

ىل استخدام وسائل االتصال املختلفة اإلدارات  يف دول العامل املختلفة إجلات  إذ ،والدوائر الرمسية
وترتب عليها ظهور ما  ،وات اهلواتف اجلوالةبني هذه األد ر، ومنفة الذكسال األغراضلتحقيق 

 هلا تقدمي اخلدمات للمواطنني.خال من اإلدارةوهى وسيلة تستطيع  ،اجلوالة " احلكومة "عليه  أطلقنا

ىل األسلوب احلديث )التقين(، يف القضاء من األسلوب التقليدي إ اإلدارييساهم التحول ابلعمل  .5
، والفساد ةالبريوقراطية اإلرادي ارية، وتقصد هباجسم املرافق اإلد يفليت تنخر ت افاهم اآلعلى أ

وخاصة الذين يعملون بتماس مباشر مع  قاتل للموظفنياإلداري. فهو يقضي على الروتني ال
 .إن مل نقل يقضي عليها بشكل هنائي ،الرشوة كما حيد بشكل كبري من عملية  ،اجلمهور

الدولة جمرد  فقهاء يعتربونقية للمواطنني مبلغًا جعلت بعض الاملرف بلغت أمهية تقدمي اخلدمات .6
ف على اختال-املرافق العامة إطارها. وإذا كانت تنحصر سلطاهتا يف ،جمموعة من املرافق العامة

حسن أدائها ملهامها، فإن هذه املبادئ لن تتأثر،  لعدد من املبادئ العامة اهلادفة إىل ختضع-أنواعها 
بشيء من  اإللكرتونية اإلدارةاخلدمات املرفقية من خالل نظام  د أتكيدًا إذا مت تقدميبل قد تزدا

 التدبري والعقالنية.

 التوصيات:-اثنيا

التحول  هذا ذ لضمان جناحإ ،ردانها انجحة وفاعلةعصية على االستنساخ إن أ اإللكرتونية اإلدارة .1
مبجتمعات أخرى ختتلف بيئتها  يتم تطبيقها نظمةال يكفي جمرد التقليد األعمى أو النقل احلريف أل

تعتمد جوهراي على  اإللكرتونية اإلدارةفمتطلبات  ،جمتمعاهتا عن البيئة واجملتمع العريبوطبيعة 
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وعلى الثقافة اخلاصة  احلكومياء اخلاص ابملوظف ألدا البناء اخلاص للحكومة الواقعية وعلى
 خرى.من دولة أل-حلال بطبيعة ا-تلف خت موروهي أ ،مبجتمع املواطنني

 ،ليهاالتحول إ ومتكن الدولة من ،اإللكرتونية إلدارةن هنالك مجلة من العوامل اليت تيسر العمل ابإ .2
 هم هذه العوامل:أ

تغيري القناعات لدى  هذا االطار خاصة ولعل مما يدخل يف اإللكرتونيةمية عامة و القضاء على األ -أ 
ن رفض هؤالء إذ أ ،تقدمي اخلدماتواالستفادة منها يف  التقنيةىل القيادات اإلدارية بضرورة التحول إ

احلكومية  اإلدارةال تعطي  أخرىمن انحية  ،اإللكرتونية األميةطائفة  يفالتجديد جيعلنا ننظر ندخلهم 
 .ابلتقدم ومبمارسة هذا التقدم جمتمع يؤمن مثارها إال يف

م منها مبا قائوضع تشريعات جديدة أو تعديل السواء من خالل تشريعيا  اإللكرتويناتطري العمل -ب
 .يتالئم والتحول التقين

يات االتصال تقن ، خاصة وان استخدامتقينقادرة على مواكبة التطور الالكوادر املؤهلة وال إعداد-ج
 ن يتجاهلها.اجملتمعات املتحضرة إ ضرورة ال ميكن جملتمع من بل هي ،واملعلوماتية مل تعد ترفا

ضل من األف أم لعله ،لكرتونية أم النتسائل هل حنن حباجة إىل إدارة إ أنلنا  ا تقدمموىف ضوء   
ذي فرد الحنن حباجة إىل ال رمبا ،تقدم ؟ وجنيب على كل مااإللكرتونيةأم ابلتجارة  ،لكرتونيةالبدء جبامعة إ

 .قبل كل شيء اإلنرتنت ميتلك حاسبا شخصيا واشرتاكا يف
 اهلوامش

 ونية.حكومة عصر املعلومًات أو اإلدارة اإللكرت  أحياانمى تس وقد-1
 .اقور بغري أ مى اإلدارةتس وقد-2
 -بغداد -مطبعة املعارف  - 1ط  -لدستوري والنظم السياسية القانون ا -سني د. حممد علي ال اي-3

 . 236ص  1964

 -اإلداري القانون وأحكام مبادئ -ي د. مهدي السالم ،د. عصام الربزجني ،د. علي حممد بدير -4
 . 21ص  - 1993 -جاًمعة بغداد  -لية القانون ك  -عليم العايل والبحث العلمي وزارة الت

ني اجلهت داخل بنيواحلكومة نتيجة الت اإلدارةة بني قر تفعض يرفض هذه الالب أن إىل اإلشارةالبد من  -5
تطبيق هذا النظام  حصر إىلي يؤد اإللكرتونية اإلدارةن القول مبصطلح واعتبارمها وجهني لعملة واحدة وإ

 .سعة تطبيق هذا النظام على يؤكد ونيةاإللكرت  اإلدارة القول مبصطلح دارية فقط أماعلى حدود اهليئة اإل
منشاًة -يةالشريعة اإلسالم ئدومباالعامة  اإلدارةعلم -اصيل راجع د. مًاجد راغب احللو فملزيد من الت

 .عدهاب وما 411 ص-2115- ابإلسكندريةاملعارف 
 نتنرت اإلمنشورات  من- ونيةاملفهوم الواسع للحكومة اإللكرت -صر العبود د. فهد بن ان-6
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Comkhauma. . WWW . 
 واإلدارةقليدية بني احلياة الت األوسط الشرق-ا عصر جديد يطل على منطقتن–خلدون البطش -7

  Com. Crnme .WWW ونيةاإللكرت 
دارة اإل ر الكويت حولمنشورات مؤمت-ونية واإلدارة اإللكرت العالقة بني القانون -د. حممد الفيلي-8

 .4ص -12/11/2113ونية يف اإللكرت 
من -العربية( اإللكرتونية واإلدارة احمللية )اإلدارة احمللية اإللكرتونية  اإلدارة-د. علي السيد الباز -9
  arablawinfo. com  .WWW-نشورات اإلنرتنتم

 لسابق.ا املصدر-د . فهد العبود - 11
للنشر  يبدار الفكر العر -الطبعة اخلامسة -ارة العامةعلم اإلد مبادئ-د. سليمان حممد الطماوي -11

 .21 ص-1972سنة -صرم
-الوطنية بة امللك فهدمكت-اإلليكرتونية بني التخطيط والتنفيذ  احلكومة-د. فهد بن اًنصر العبود -12

 .26 ص – 2113 سنة-الرايض
 .127ص - 2114 سنة- السعودية-للنشراملريخ  دار- ونيةإلدارة اإلليكرت ا-د. جنم عبود جنم -13
 املصدر السابق - ونيةاملفهوم الواسع للحكومة اإللكرت  -صر العبود د. فهد بن ان -14
 يجيةعض الواثئق االسرتاته بواذا ماكنا نبحث عن تعريف منضبط فتشري إىل التعريف الذي تبنت -15

اليت  هنا احلكومةونية تعرف أبلكرت إلا اإلدارة"ض حيقق شيئا من هذا الغر ه ريقية علواإلف األوروبية
احلكومة  مع األعمال إجنازقدم ملواطنيها واملؤسسات فرصة لت االتصاالتيات معلومًات تستخدمَ تقن

 اإللكرتوينوالربيد  ت الذكيةمثل اهلاتف والفاكس والبطاقا اإللكرتوين االتصاللف وسائل ابسَتخدام خمت
 وهيكلتها وأنظمتها وقواعدها وإداراهتا ،احلكومة لنفسها تنظيمحول كيفية  أهنا- EDI 0و  واإلنرتنت

ها مفهومها ونطاق اإللكرتونيةدارة إلا -هتب يف موسوعَ امي يونس عر ليه احملإ أشارت" .توصيل اخلدمالَ 
 www.arablaw.org – وعناصرها

  :راجع التعريفاتزيد من ومل
Ph. D . Zhiyuan Fang- E- Government in Digital Era Concept, Practice, and 
Development- www. unpan. Org 

 
 www.yahoo.com – اإلنرتنتورات ن منشم - ونيةلكرت اإل اإلدارة ةذجمن - 16
 -غداد ب -يةللحاسبات واملعلومات العراقيةاهليئة -اإللكرتونية اإلدارة-صربي صادق  سيالنار  -17

 3ص - 2115
  law. net -f .Www- اإلنرتنتمن منشورات  - اإللكرتونية اإلدارة -خاًلد ممدوح إبراهيم  د. - 18
 .416ص  -املصدر السابق  -جد راغب احللو د. ما -19
 (G2C)  ت من احلكومة للمواطننيما يسمى نقل املعلوما وهو-2 1

 إىل  (SMS)الرسائل القصرية إرسال إىلالزراعة والثروة السمكية  ةر اوز ثال، تلجا م ففي ماليزاي -21
 الالزمة اخلطوات اختاذدة يف منسوب املياه مما ميكنهم من الزاي إىلنبيههم تارعني للَ اهلواتف النقالة للمز 
 إذ، اإلرهاب حةيف مكاف التكنولوجياهذه  ساعدتد على أراضيهم الزراعية . وق حمتملةلَلجنب أي أضرار 

فيهم  املشتبهاجملرمني  صور إلرسال (MMS) الوسائط متعددةالرسائل  استخداميف أيرالندا  لألفرادميكن 
تستخدم د كما ق  ،من اجملرمني د ساعدت هذه الطريقة يف القبض على العديدإىل وكًاالت إنفاذ القانون. وق
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 إىلت حكومة هونج كونج جلأ فقد ،ملواطننيللحفاظ على هدوء ا األزمات تالرسائل القصرية يف أوقا
َتفشي وابًء السارس للحفاظ على  ف احملمول خاللللهات مستخدممليون  6لنحو  صريةقرسائل  إرسال

 راجع: التفاصيلمن  ملزيد .ر واخلوف لدى املواطننياحلد من التوتاهلدوء و 
A. - M- government - cases of developing countries- www. mgovlab. Org 
Farshid Ghyasic. lallana- M- government- www. worldbank. Org  
22- A. Farshid Ghyasi - M- government - op. cit 
23 - c. Iallana- M- government- op. cit 
24- M- government-www. worldwidewords. org 

 www. Uqucs.com – اإلنرتنتات ور منشمن  - مة اجلوالةاحلكو  –حممد بن علي الوهييب  -25
26- I. Kushchu and M. H. Kuscu - "From e- Government to m -
Government: Facing the Inevitable". The 3 rd European Conference on-e- 
Government-(2003)p. 253-260   
- 27- M- government  www.en. wikipedia. org   .  

 .aishihi. blogspot-اإلنرتنتمنشورات  من-ف احملمول عن طريق اهلات ونيةاإللكرت  اإلدارة-28

com 
 مصدر سابق -احلكومة اجلوالة  -حممد بن علي الوهييب  -29

30- mGovernment: Mobile/ Wireless Applications in Government-
www.egov4dev. org   .  

من  ية الصحية والكثريويف جمال الرعا التعليمجمال ودورهاً يف  العديدة هلذه التقنية االستخدامات-31
 راجع: التفاصيلللمزيد من  .وغريها التصويتاجملاالت مثل 

Ibrahim Kushchu- From E- government to M- government: Facing the 
www. rswan. gov. in -International University of Japan -Inevitable 

  okaz. com. www- اإلنرتنتمن منشورات  - نقمة؟ة أم نعم البريوقراطية هل-32
 www.annabaa.org – اإلنرتنتورات منشمن  - قراطيةو مفهوم البري  -محدان علي معن  - 33
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